Zápis ze zasedání XXIV. Sněmu Euroregionu Labe
Datum:
10. dubna 2014, od 10.00 hodin
Místo:
Magistrát města Ústí nad Labem
Přítomni:
viz. prezenční listiny
Návrh programu:
1. Zahájení, úvodní slovo zástupců Ústeckého kraje, MMR ČR a EEL
2. Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola usnesení XXIII. Sněmu EL (9.4.2013)
5. Doplňující volby do Rady EL a Kontrolní komise EL
6. Zpráva o činnosti EL za rok 2013
7. Zpráva o výsledku hospodaření EL za rok 2013 a Výroční zpráva Kontrolní komise EL za
rok 2013
8. Plán činnosti EL na rok 2014
9. Návrh rozpočtu EL na rok 2014
10. Stanovení členského příspěvku na rok 2015
11. Prezentace Odborných pracovních skupin EEL
12. Různé
13. Závěr
BOD 1
Zahájení, úvodní slovo zástupců Ústeckého kraje, MMR ČR a EEL
Pan Boček, předseda EL, zahajuje zasedání. Vítá pana Rybáka, náměstka hejtmana ÚK a pana
Šourka, zástupce MMR ČR. Pan Hilbert, prezident EEL, se na zasedání dostaví později.
Po úvodním slovu pana Rybáka informuje pan Šourek ve své prezentaci o stavu plánování
budoucího programu 2014-2020.
BOD 2
Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatele zápisu
Do mandátové a volební komise jsou navrženi tito zástupci: Ing. Josef Bíža, starosta obce Mšenélázně a Zdeněk Kutina, starosta obce Petrovice.
Všichni přítomní jsou pro návrh.
Do volební komise jsou zvoleni tito zástupci: Mgr. Petra Doubková, zástupce obce Bystřany a Ing.
Petr Pípal, starosta města Dubí.
Všichni přítomní jsou pro návrh.
Usnesení č. 14/24/01
XXIV. Sněm EL volí aklamací složení mandátové a volební komise: Ing. Josef Bíža, starosta
obce Mšené-lázně a Zdeněk Kutina, starosta obce Petrovice a složení volební komise: Mgr.
Petra Doubková, zástupce obce Bystřany a Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí.
Do funkce ověřovatele zápisu je navržen Oto Neubauer, předseda Kontrolní komise EL.
Všichni přítomní jsou pro návrh.
Usnesení č. 14/24/02
XXIV. Sněm EL volí aklamací Otu Neubauera jako ověřovatele zápisu.
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BOD 3
Schválení programu
Je shledáno, že dle Stanov DSO EL je zasedání Sněmu EL plně usnášeníchopné. Je přítomno 24
zástupců všech členských obcí všech čtyř okresů s celkovým počtem mandátů 61. Za okres ÚL je
přítomno 5 zástupců, za DC je přítomno 8 zástupců, za okres TP jsou přítomni 3 zástupci a za
okres LT je přítomno 8 zástupců.
Je zjištěno, že všichni členové obdrželi materiály na zasedání včas a v pořádku.
Veškeré materiály jsou také vyvěšeny na elektronické úřední desce Euroregionu Labe na:
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/.
Navržený program je jednomyslně schválen.
Usnesení č. 14/24/03
XXIV. Sněm EL jednomyslně schvaluje navržený program XXIV. Sněmu EL.
BOD 4
Kontrola usnesení XXIII. Sněmu EL (9.4.2013)
Pan Lipský, ředitel EL, informuje o plnění usnesení z posledního zasedání Sněmu EL.
Usnesení č. 14/24/04
XXIV. Sněm EL bere na vědomí plnění Usnesení XXIII. Sněmu z 9.4.2013.
BOD 5
Doplňující volby do Rady EL a Kontrolní komise EL
Pan Lipský pokračuje ve své prezentaci a informuje o aktuální sestavě Rady EL. Vzhledem k tomu,
že v roce 2013 vystoupily z DSO města Teplice a Třebenice (PaeDr. Patrovská byla členkou Rady
EL za Třebenice) a dále na člena Rady EL rezignoval Jan Szántó, zástupce města Litoměřice, je
třeba do Rady EL aktuálně doplnit zástupce za okres Teplice a Litoměřice.
Za okres Teplice je do Rady EL navržen Ivan Vinický, starosta obce Bystřany.
Hlasováním je zjištěno, že všech 24 přítomných je pro návrh.
Za okres Litoměřice je do Rady EL navržen Mgr. Josef Seifert, starosta obce Třebívlice.
Ten kandidaturu odmítá. Dále je navržen Ing. Josef Bíža, starosta obce Mšené-lázně, který svoji
kandidaturu přijímá.
Hlasováním je zjištěno, že 23 přítomných je pro návrh, 1 přítomný se zdržel a nikdo není
proti.
Dále je navrženo, aby Rada EL měla 12 členů. S uvedeným návrhem všichni souhlasí.
Usnesení č. 14/24/05
XXIV. Sněm volí Ivana Vinického, starostu obce Bystřany, a Ing. Josefa Bížu, starostu obce
Mšené-lázně, do Rady Euroregionu Labe.
Usnesení č. 14/24/06
XXIV. Sněm EL stanovuje počet členů Rady EL a to 12 členů.
Pan Lipský dále informuje, že v Kontrolní komisi EL aktuálně chybí 1 člen.
Pan Medáček, 1. výkonný místopředseda EL navrhuje, aby KK EL v roce 2014 fungovala
jen ve tříčlenném složení.
Všichni přítomní jsou pro návrh.
Usnesení č. 14/24/07
XXIV. Sněm bere na vědomí, že Kontrolní komise Euroregionu Labe bude v roce 2014
pracovat ve tříčlenném složení.
BOD 6
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Zpráva o činnosti EL za rok 2013
Pan Lipský pokračuje ve své prezentaci a informuje o činnosti EL v roce 2013. Hovoří hlavně o
administraci Společného fondu malých projektů, realizaci vlastních projektů EL a činnosti OPS a
orgánů EL. Dále informuje o stavu soudního sporu s panem Kindlem. Veškeré materiály k tomuto
bodu jsou k dispozici na výše uvedené stránce.
Usnesení č. 14/24/08
XXIV. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu EL za rok 2013.
BOD 7
Zpráva o výsledku hospodaření EL za rok 2013 a Výroční zpráva Kontrolní komise EL za rok
2013
Pan Lipský informuje o výsledku hospodaření EL za rok 2013. Celkové příjmy po konsolidaci jsou
2.229.039,13,- Kč, výdaje 2.131.222,01,- Kč a kladné saldokonto příjmů a výdajů je 97.817,12,Kč. Kompletní zpráva o výsledku hospodaření a Výroční zpráva Kontrolní komise jsou také
součástí všech materiálů.
Usnesení č. 14/24/09
XXIV. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu Kontrolní komise EL za rok 2013.
Usnesení č. 14/24/10
XXIV. Sněm EL schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2013 s tím, že celkové
příjmy po konsolidaci jsou 2.229.039,13,- Kč, výdaje 2.131.222,01,- Kč a kladné saldokonto
příjmů a výdajů je 97.817,12,- Kč.
Všech 24 přítomných je pro návrhy usnesení.
BOD 8
Plán činnosti EL na rok 2014
Pan Lipský ve své prezentaci informuje a stěžejních bodech činnosti EL v roce 2014. Dne 25.6. by
se mělo dle plánu konat společné zasedání Rady Euroregionu Labe, pan Sinko a pan Boček
informují, že jim tento termín koliduje s jinými akcemi. Termín zasedání Rady EEL bude tedy
změněn, přesné datum bude dohodnuto později.
Všichni přítomní jsou při hlasování pro schválení Plánu činnosti EL na rok 2014.
Usnesení č. 14/24/11
XXIV. Sněm EL schvaluje Plán činnosti EL na rok 2014.
BOD 9
Návrh rozpočtu EL na rok 2014
Pan Lipský předkládá návrh rozpočtu na rok 2014. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Dle
návrhu je vidět, že příspěvky od členských obcí se snížily.
Všichni přítomní hlasují pro uvedený návrh rozpočtu.
Usnesení č. 14/24/12
XXIV. Sněm EL schvaluje návrh rozpočtu EL na rok 2014 v předloženém znění.
BOD 10
Stanovení členského příspěvku na rok 2015
Rada EL na svém zasedání dne 4.3.2014 navrhla zvýšení členského příspěvku na 3,- Kč/občan. V
roce 2013 poklesly příjmy z příspěvků a to hlavně kvůli ukončení členství měst Teplice a Roudnice
nad Labem, dále vystoupily další menší obce jako např. Třebenice.
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Paní Doubková podporuje zvýšení příspěvku, dle jejího názoru se vklad obcím, které
čerpají dotace ze SFMP EEL, vrátí. Infromuje také, že Euroregion Krušnohoří svůj členský
příspěvek aktuálně zvýšil na 4,- Kč/občan.
Pan Bíža navrhuje metodu základního vkladu ve výši 5000,- Kč pro každou obec + 2,50,za každého občana k tomu.
Hlasuje se o zvýšení na 3,- Kč/občan. Všech 24 přítomných zástupců je pro návrh.
Usnesení č. 14/24/13
XXIV. Sněm EL schvaluje členské příspěvky na rok 2015 a to ve výši 3,- Kč na občana a rok.
BOD 11
Prezentace Odborných pracovních skupin (OPS) EEL
RNDr. Milan Jeřábek, ko-předseda OPS pro regionální rozvoj EEL, prezentuje činnost OPS EEL,
hovoří o stěžejních bodech jejich činnosti v předchozích letech.
BOD 12
Různé
Pan Bína, jednatel Euroregionu Krušnohoří, představuje Euroregion Krušnohoří, hovoří o jeho
činnosti a spolupráci s Euroregionem Labe hlavně v otázce přípravy nového plánovacího období
2014-2020.
Pan Medáček podotýká, EL čeká složité období, ve kterém se budou řešit hlavně
personální otázky. Bude následovat překlenovací období, kdy sekretariát EL nebude placen
z prostředků EU. Celý tým EL je vysoce specializovaný. Rok 2015 by mohl být fatálním pro celý
EL, který si podobnou situací již jednou prošel a tenkrát ji zdárně překlenul s pomocí finanční
rezervy z roku 1994. Řešením těchto záležitostí se bude aktivně zabývat Rada EL. Pan Medáček
dále děkuje za podporu ze strany pana Bíny.
Je schváleno náledující usnesení.
Usnesení č. 14/24/14
Sněm EL ukládá Radě EL zpracovat návrh na řešení finanční situace a zajištění hladkého
chodu sekretariátu EL na přechodné období 2014-2015 tak, že Rada EL bude o této situaci
jednat s vedením Ústeckého kraje a současně bude celý postup koordinovat se zástupci
Euroregionu Krušnohoří.
Pan náměstek hejtmana Rybák podporuje myšlenku společného jednání obou Euroregionů, tak
bude mít jejich slovo větší váhu. Ústecký kraj je schopen v této záležitosti aktivně jednat.
Paní Doubková se připojuje k poděkování týmu EL.
BOD 13
Závěr
Ověřovatel zápisu:
Oto Neubauer, předseda KK
Ústí nad Labem,
dne 10. dubna 2014

Zapsala: Veronika Pečená, sekretariát EL
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